
Rabobank Outdoor Concours Delft
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Koningsbuitenrit Vrijwilligers 2e Pinksterdag
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19 aug Relaisspringen; opening wedstrijdseizoen 2017/2018.

20 aug Oefenspringen.

27 aug  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

3 sep  Derde onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
jeugdvereniging de Kwikzilver.

10 sep  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur en springen 
voor privé paarden en privé pony’s.

17 sep Open Dag van 11.00-16.00 uur.

23-24 sep Rabobank Indoor Spring Concours Delft PONY’S.

30sep-1 okt Rabobank Indoor Spring Concours Delft PAARDEN.

7 okt Springconcours om de Black Horse Cup voor paarden.

8 okt  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

14 okt  Prinsenstad VWF Dressuur. Jonge Rijpaarden keuring 
georganiseerd door de fokvereniging Zuid-Holland West.

15 okt  Eerste onderlinge competitiewedstrijd dressuur voor 
manegepony’s A-proeven.

16-20 okt Instructieweek kinderen.

22 okt Herfstmeeting: indoor dressuurwedstrijd paarden.

28-29 okt Dressuurwedstrijd paarden door Rijvereniging de Prins.

4 nov Demonstratieavond Delftse Ponyclub.

5 nov  Dressuurwedstrijd FNRS-proeven manegepaarden en 
manegepony’s.

11-12 nov Delftse Ponyclub eerste wedstrijd Midwinterserie dressuur.

19 nov Subtop Dressuurwedstrijd.

25-26 nov Dressuurwedstrijd paarden door Rijvereniging de Prins.

3 dec Kampioenschappen Jeugdvereniging de Kwikzilver.

9-10 dec  Delftse Ponyclub tweede wedstrijd Midwinterserie 
dressuur.

17 dec Kringfinale dressuur pony’s.

AA G E N D A

De familie Duijndam & medewerkers danken alle 
vrijwilligers voor hun fantastische medewerking aan  

deze evenementen!

Wijzigingen voorbehouden.
Raadpleeg het mededelingenbord voor aanvang evenementen  
en check voor up-to-date informatie onze Facebook pagina en 
www.manegedeprinsenstad.nl

KDe Klepper
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OOPENING SEIZOEN 2017/2018

De zomer is nog in volle gang, maar het nieuwe wedstrijdseizoen 
wordt gestart op de Prinsenstad op 19 augustus met een gezellig 
relaisspringen. In de agenda op de achterzijde van deze Klepper 
vindt u alle komende evenementen. Een aantal van deze evenemen-
ten hebben we belicht in deze klepper. Prachtige tradities, zoals de 
groots uitgegroeide Open Dag, twee weekenden springsport tijdens 
het Indoor Concours Delft en het grote VWF Prinsenstad Dressuur. 
Ook is het een jubileumjaar voor de Delftse Ponyclub, met een 
spetterende demo-avond in het vooruitzicht. Meer info en data 
over deze en andere sportklassiekers die wij op het programma 
voor dit najaar hebben staan, vindt u in deze Klepper, of volg ons 
op Facebook! 

Familie Duijndam

 

  

EEVENEMETEN WAAR JE BIJ MOET ZIJN!

VWF Prinsenstad Dressuur 
Een groot uitgegroeid landelijk 
spectakel is het VWF Prinsenstad 
Dressuur georganiseert door de 
Fokvereniging VWF ZH West. Op 14 
oktober kunt u kijken naar deze aan-
legtest voor talentvolle 3-jarige paar-
den. De kampioen, waar we later 
vast weer van horen in de sport, wint 
de Kalfsbeek dressuurbokaal.

Black Horses Cup
Een even spectaculair avondje uit, alleen dan voor de spring lief-
hebbers, is het zeer aantrekkelijke concours voor paarden om de 
Black Horse Cup. Een prachtige springwedstrijd georganiseerd 
door het KWPN Zuid-Holland, Manege de Prinsenstad en hoofd-
sponsor Stoeterij Black Horses.

Herfstmeeting
Het Regionale indoor dressuur topevent is de finale van de 
Herfstmeeting. Inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen op 
de Prinsenstad. Equipes in de klasse B/L en M/Z van verschillende 
verenigingen vanuit de kring Zuidwest gaan de strijd aan voor zowel 
de individuele prijs als het winnen van de eervolle wisselbeker!

VOOR DE KIDS

Kwikzilver Kampioenschap
Op 3 december vindt het kampioenschap plaats van de competitie 
van de Jeugdvereniging de Kwikzilver. Tijdens een indrukwekkende 
parade wordt bekend gemaakt wie de kampioenen dressuur en 
springen zullen zijn. Een moment waarop vast vele fotocamera’s 
zijn scherp gesteld. 

WWARE TRADITIES

Rabobank Indoor Concours Delft
De Prinsenstad zonder Indoor Springconcours is ondenkbaar! 
Traditiegetrouw het eerste weekend van oktober komen de 
paarden combinaties aan bod. Het weekend daarvoor de pony’s. 
Een heerlijke sfeer die hoort bij het najaar en de echte start van 
het indoor seizoen! Voor meer info, zie www.concoursdelft.nl.

Open Dag
De Open Dag is nog altijd in de eerste plaats bedoeld voor men-
sen die graag met de paardensport en met de Prinsenstad in het 
bijzonder willen kennismaken. Maar ook u zien we graag op deze 
complete dag met prachtige demonstraties, rondleidingen en 
een gratis kennismakingsrondje te paard voor de kinderen. Vertel 
het uw familie of vrienden en neem ze mee naar de Prinsenstad 
tijdens onze Open Dag op 17 september.

Jubileum Delftse Ponyclub
De Delftse Ponyclub bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt gevierd! 
Het belooft een mooie demonstratieavond te worden, dus noteer 
de datum 4 november in uw agenda om dit feestje bij te wonen!

Instructieweek
De enige echte Prinsenstad instructieweek is dé favoriete vakantie-
besteding voor vele kinderen! De najaarseditie is van 16 t/m 20 
oktober. Informeer bij de administratie naar de mogelijkheden.


